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Legislação Específica

ATO NORMATIVO Nº 484-CPJ, DE 05.10.2006

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, por 
meio de seu ÓRGÃO ESPECIAL, no uso da atri-
buição que lhe é conferida pelo artigo 105 da 
Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de no-
vembro de 1993:

Considerando que a Lei Orgânica do Ministério 
Público de São Paulo conferiu ao Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores de Justiça atribui-
ção para editar ato disciplinando o inquérito ci-
vil;

Considerando a necessidade de consolidar, num 
único ato, as normas internas que regem o in-
quérito civil, de forma a adequar as investiga-
ções na área dos interesses difusos, coletivos 
e individuais homogêneos à atual estrutura da 
Instituição;

Considerando, por fim, a necessidade de unifor-
mizar o procedimento do inquérito civil à vista 
dos princípios que regem a Administração Públi-
ca e dos direitos e garantias individuais;

Resolve:

TÍTULO I

Disposições Preliminares

CAPÍTULO I
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DAS 

DEFINIÇÕES

Art. 1º Este ato normativo disciplina o inqué-
rito civil e os demais meios de investigação da 
competência do Ministério Público, na área dos 
interesses difusos, coletivos e individuais homo-

gêneos, as audiências públicas, os compromis-
sos de ajustamento de conduta e as recomen-
dações.

Parágrafo único. Todos os meios de inves-
tigação devem, obrigatória e independente-
mente da denominação que se lhes atribua, 
ser regidos por este ato normativo.

Art. 2º O inquérito civil é investigação admi-
nistrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e 
facultativo, instaurado e presidido pelo Minis-
tério Público e destinado a apurar a ocorrência 
de danos efetivos ou potenciais a direitos ou 
interesses difusos, coletivos ou individuais ho-
mogêneos ou outros que lhe incumba defender, 
servindo como preparação para o exercício das 
atribuições inerentes às suas funções institucio-
nais.

Parágrafo único. O inquérito civil não é 
condição de procedibilidade para o ajui-
zamento das ações a cargo do Ministério 
Público, nem para a concretização das de-
mais medidas de sua competência própria. 
(Redação dada pelo Ato (N) nº 531-CPJ, de 
11/04/2008)

Art. 3º As audiências públicas são instrumentos 
para coleta de provas, dados, informações ou 
esclarecimentos em inquérito civil, ou com a fi-
nalidade de zelar para que os Poderes Públicos e 
os serviços de relevância pública e social obede-
çam aos direitos assegurados nas Constituições 
Federal e Estadual e no ordenamento jurídico.

Parágrafo único. A audiência pública será 
organizada e presidida pelo Ministério Pú-
blico, precedida da publicidade devida.

Art. 4º O compromisso de ajustamento de con-
duta é instrumento formal, podendo ser cele-
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brado nos autos do inquérito civil ou do proce-
dimento preparatório de inquérito civil, com os 
interessados para adequação de suas condutas 
às exigências legais, mediante cominações, com 
eficácia de título executivo extrajudicial, nos 
termos da legislação específica. (Redação dada 
pelo Ato (N) nº 531-CPJ, de 11/04/2008)

Art. 5º A recomendação é instrumento destina-
do à orientação de órgãos públicos ou privados, 
para que sejam cumpridas normas relativas a 
direitos e deveres assegurados ou decorrentes 
das Constituições Federal e Estadual e serviços 
de relevância pública e social.

Parágrafo único. É vedada a expedição de reco-
mendação como medida substitutiva ao com-
promisso de ajustamento de conduta ou à ação 
civil pública. (Incluído pelo Ato (N) nº 718/2011 
– CPJ, de 01/12/2011)

Art. 6º No exercício das suas atribuições o mem-
bro do Ministério Público poderá:

I – expedir recomendações e relatórios anu-
ais ou especiais para que sejam observados 
os direitos que lhe incumba defender ou 
para a adoção de medidas destinadas à pre-
venção ou controle de irregularidades;

II – sugerir à esfera de poder competente a 
edição de normas ou a alteração da legisla-
ção em vigor;

III – notificar a autoridade competente para 
que, em prazo razoável, adote as providên-
cias legais, no âmbito de seu poder de polí-
cia, a fim de assegurar o respeito a interes-
ses sociais;

IV – receber petições, reclamações, repre-
sentações e queixas de qualquer pessoa, 
por desrespeito aos direitos assegurados 
nas Constituições Federal e Estadual e or-
denamento jurídico, as quais serão encami-
nhadas à autoridade competente para res-
posta e a devida solução, nos termos deste 
ato normativo e da legislação específica;

V – propor à autoridade administrativa 
competente a instauração de sindicância ou 

processo administrativo para a apuração de 
falta disciplinar ou ilícito administrativo;

VI – exercer outras funções previstas neste 
ato normativo e na legislação específica.

Parágrafo único. Deverá ser dada a publici-
dade cabível nos casos dos incisos I e II des-
te artigo.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

DA ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 7º A atividade investigatória do Ministério 
Público rege-se pelos princípios gerais da ativi-
dade administrativa, pelos direitos e garantias 
individuais e pelos princípios especiais que re-
gulam o Ministério Público, obedecendo nota-
damente:

I – ao respeito aos direitos fundamentais da 
pessoa humana;

II – à atuação segundo os parâmetros da vo-
cação e da ética institucional, observando-
-se o decoro, a boa-fé e a imparcialidade;

III – à independência funcional;

IV – à facultatividade, unilateralidade e ao 
caráter inquisitorial;

V – à formação de convicção para o exercí-
cio responsável do direito de ação ou para a 
tomada das demais medidas de sua compe-
tência própria no seu complexo de funções 
institucionais, relacionadas com:

a) a defesa da ordem jurídica, do Estado De-
mocrático de Direito e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis;

b) a proteção dos interesses difusos, coleti-
vos e individuais homogêneos;

c) o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância públi-
ca aos direitos assegurados no ordenamen-
to jurídico e a promoção das medidas ne-
cessárias à sua garantia; 
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d) outras funções previstas em lei;

VI – à exclusividade e indelegabilidade da 
instauração, direção, instrução e conclusão, 
nos termos do disposto neste ato normati-
vo e na legislação específica;

VII – à motivação das decisões e, quando 
cabível, das diligências;

VIII – à revisão das decisões e deliberações 
emitidas, nos termos do disposto neste ato 
normativo e na legislação específica;

IX – à publicidade oficial para fins de conhe-
cimento público, ressalvadas as exceções 
disciplinadas no ordenamento jurídico para 
tutela do interesse público, da segurança da 
sociedade e do Estado e da intimidade e da 
privacidade;

X – à distribuição ao órgão do Ministério Pú-
blico dotado de atribuição legal fixada por 
critérios objetivos prévios;

XI – à celeridade, eficiência, razoabilidade e 
proporcionalidade na tramitação e na solu-
ção;

XII – ao impulso oficial, sem prejuízo do di-
reito de petição e da colaboração de qual-
quer pessoa física ou jurídica;

XIII – à adoção de formas ou formalidades 
simples, no que couber, suficientes para 
propiciar adequado grau de certeza, segu-
rança e respeito aos direitos das pessoas, e 
à observância de formalidades essenciais à 
garantia dos direitos individuais.

Art. 8º A publicidade consistirá na divulgação 
oficial com o exclusivo fim de conhecimento 
público mediante publicação de extratos na 
imprensa oficial e, facultativamente, em meios 
cibernéticos ou eletrônicos, dela devendo cons-
tar:

I – as portarias de instauração e os atos de 
conclusão;

II – a indicação do objeto da investigação e 
sua necessidade e, se possível, dos interes-
sados.

§ 1º Sem prejuízo desses meios de publi-
cidade, outros poderão ser utilizados, in-
clusive para possibilitar a colaboração de 
pessoas físicas ou jurídicas interessadas no 
objeto da investigação ou em sua instrução, 
conforme disposto neste ato normativo e 
na legislação específica.

§ 2º A publicidade também consistirá:

I – na expedição de certidões ou na presta-
ção de informações ao interessado, no pra-
zo de 15 (quinze) dias;

II – na concessão de exame dos autos, na 
secretaria, bem como extração de cópias, 
mediante o prévio pagamento dos emolu-
mentos fixados;

III – no fornecimento ao investigado, às suas 
expensas, de cópia do termo de declarações 
por ele prestadas, ou de ato do qual tenha 
participado pessoalmente, ainda que a in-
vestigação seja sigilosa.

§ 3º Os atos e peças da investigação são pú-
blicos, nos termos e limites deste ato nor-
mativo e da legislação específica, salvo:

I – disposição legal em contrário;

II – como medida de conveniência para efi-
ciência das investigações ou como garantia 
da ordem pública, decretadas em decisão 
motivada;

III – em razão da proteção jurídica da pri-
vacidade e da intimidade, em especial do 
sigilo fiscal, bancário, financeiro, comercial 
ou industrial e, conforme o caso, dos dados 
pessoais ou sensíveis.

§ 4º A restrição à publicidade deverá ser de-
cretada em decisão motivada, para fins do 
interesse público, e poderá ser, conforme o 
caso, limitada a determinadas pessoas, pro-
vas, informações, dados, períodos ou fases, 
cessando quando extinta a causa jurídica 
que a motivou.

§ 5º O membro do Ministério Público é pes-
soalmente responsável, nos termos da lei, 
pela determinação da preservação e de-
cretação do sigilo e pelo uso adequado das 
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informações sigilosas obtidas para fins de 
interesse público.

§ 6º A expedição de certidões ou a presta-
ção de informações deverão observar o dis-
posto nos §§ 3º e 4º deste artigo, sendo:

I – vedado o acesso a dados sensíveis liga-
dos à esfera de privacidade das pessoas;

II – condicionado o acesso às demais infor-
mações sigilosas a legítimo interesse e de-
mais requisitos da legislação específica.

§ 7º Na consecução das finalidades da Ins-
tituição e considerando o princípio da uni-
dade do Ministério Público, os dados de na-
tureza sigilosa poderão ser enviados a outro 
membro do Ministério Público, observado o 
§ 5º deste artigo. 

§ 8º O membro do Ministério Público pode-
rá prestar informações, inclusive aos meios 
de comunicação social, a respeito das pro-
vidências adotadas para apuração de fatos 
em tese ilícitos, abstendo-se, contudo, de 
externar ou antecipar juízos de valor a res-
peito de apurações ainda não concluídas. 
(Incluído pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011)

Art. 9º A atribuição do membro do Ministério 
Público deverá obedecer às regras ordinárias de 
distribuição de serviços, recaindo naquele que 
for dotado de atribuição legal fixada por crité-
rios objetivos prévios, salvo:

I – nos casos de substituição por falta, impe-
dimento, suspeição, afastamento temporá-
rio ou vacância;

II – por designação de outro membro à vista 
da recusa de homologação de promoção de 
arquivamento ou de provimento de recurso 
contra o indeferimento de representação;

III – por ato excepcional e fundamentado do 
Procurador-Geral de Justiça, condicionado à 
prévia autorização do Conselho Superior do 
Ministério Público;

IV – nos casos de concordância do titular da 
atribuição;

V – nos demais casos previstos em lei.

§ 1º Havendo conflito de atribuições, posi-
tivo ou negativo, este deverá ser suscitado 
nos próprios autos ao Procurador-Geral de 
Justiça, que o decidirá em 30 (trinta) dias. 
(Incluído pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011)

§ 2º Em caso de necessidade de prática de 
atos urgentes, o Procurador-Geral de Justiça 
designará um dos membros do Ministério 
Público até solução definitiva do conflito. 
(Incluído pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011)

Art. 10. A colaboração de pessoas legitimamen-
te interessadas para a instauração ou instrução 
da investigação será concedida, em especial, a:

I – pessoas físicas ou jurídicas, direta ou in-
diretamente interessadas, ou no exercício 
do direito de petição;

II – órgãos e entidades públicas da Adminis-
tração Pública. 

TÍTULO II

Da Instauração

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. O inquérito civil poderá ser instaurado:

I – de ofício;

II – mediante representação, nos termos do 
artigo 6º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, e das disposições deste ato normati-
vo;

III – mediante comunicação, nos termos dos 
artigos 6º e 7º da Lei nº 7.347, de 24 de ju-
lho de 1985, da legislação específica e das 
disposições deste ato normativo;
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IV – por determinação do Procurador-Geral 
de Justiça ou do Conselho Superior do Mi-
nistério Público, nos termos da lei.

Art. 12. O inquérito civil será instaurado de ofí-
cio pelo membro do Ministério Público dotado 
de atribuição ao tomar ciência de fato determi-
nado.

Parágrafo único. O membro do Ministério 
Público poderá instaurar inquérito civil, ain-
da que não identificado o representante, 
tratando-se de fato determinado.

Art. 13. A representação deverá conter os se-
guintes requisitos:

I – nome, qualificação e endereço do repre-
sentante e, se possível, do autor do fato;

II – descrição do fato objeto da investigação;

III – indicação dos meios de provas ou apre-
sentação das informações e dos documen-
tos pertinentes, se houver.

§ 1º Não sendo hipótese de indeferimento 
liminar da representação, o representante 
poderá ser notificado para complementá-la, 
no prazo de 10 (dez) dias. (Renumerado pelo 
Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

§ 2º A representação poderá ser apresen-
tada verbalmente ao membro do Minis-
tério Público, que a reduzirá a termo. (In-
cluído pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011) 

Art. 14. A representação será autuada e regis-
trada em livro próprio ou no sistema de registro, 
nos termos do Ato Normativo nº 665/2010-PGJ-
-CGMP. (Redação dada pelo Ato (N) nº 718/2011 
– CPJ, de 01/12/2011)

Art. 15. A representação poderá ser indeferi-
da motivadamente, no prazo de até 30 dias: 
(Redação dada pelo Ato (N) nº 531-CPJ, de 
11/04/2008)

I – pela inexistência de atribuição do Minis-
tério Público para apuração do fato;

II – pela ausência dos requisitos previstos 
em lei e neste ato normativo;

III – se o fato tiver sido objeto de investiga-
ção ou de ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público.

§ 1º A falta de formalidade não implica o 
indeferimento da representação, salvo se, 
desde logo, mostrar-se improcedente a no-
tícia. (Incluído e Renumerado pelo Ato (N) 
nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

§2º Do indeferimento da representação ca-
berá recurso ao Conselho Superior do Mi-
nistério Público, na forma prevista neste ato 
normativo. (Incluído e Renumerado pelo 
Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

Art. 16. Constatado que o fato descrito na re-
presentação não se insere na atribuição do 
membro do Ministério Público que a receber, 
este deverá encaminhá-la ao órgão dotado de 
atribuição, comunicando-se ao representante.

Art. 17. Qualquer pessoa poderá apresentar 
petições, reclamações ou queixas ao Ministério 
Público, as quais serão encaminhadas ao órgão 
ministerial com atribuição para apreciá-las ou a 
outros órgãos públicos, devendo ser respondi-
das no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

§ 1º O expediente será autuado e registrado 
nos termos dos artigos 14 e 19.

§ 2º Obtida a satisfação do interesse, e não 
havendo outra providência a tomar, o órgão 
do Ministério Público promoverá seu arqui-
vamento.

§ 3º O órgão do Ministério Público pode-
rá notificar a autoridade competente para 
que, em prazo razoável, adote as providên-
cias legais, no âmbito de seu poder de polí-
cia, a fim de assegurar o respeito a interes-
ses sociais.

Art. 18. Na autuação do inquérito civil, das re-
presentações, das peças de informações ou dos 
procedimentos preparatórios constarão obriga-
toriamente: 
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I – o nome do representante e do represen-
tado, se houver;

II – o objeto dos direitos difusos, coletivos 
ou individuais homogêneos investigado;

III – o número correspondente ao Livro de 
Registro de Feitos ou do sistema de registro; 
(Redação dada pelo Ato (N) nº 718/2011 – 
CPJ, de 01/12/2011)

IV – outras anotações determinadas neste 
ato normativo;

V – o número de registro do feito no Centro 
de Apoio Operacional respectivo.

CAPÍTULO II
DA INSTAURAÇÃO DO  

INQUÉRITO CIVIL

Art. 19. O inquérito civil será instaurado por 
portaria, numerada em ordem crescente, reno-
vada anualmente, devidamente registrada em 
livro próprio e autuada, observados os requisi-
tos legais e também:

I – o fundamento legal que autoriza a ação 
do Ministério Público, a descrição de seu 
objeto e a justificativa, ainda que sucinta, da 
necessidade da instauração e da atribuição 
do Ministério Público; (Redação dada pelo 
Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

II – a indicação, se possível, das pessoas en-
volvidas no fato a ser apurado;

III – a data e o local da instauração e a de-
terminação das diligências iniciais, se isso 
não for prejudicial à investigação; (Redação 
dada pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011)

IV – a cientificação do representante e a 
afixação de cópia da portaria em local de 
costume e sua disponibilização no portal da 
Instituição, se não houver prejuízo para a in-
vestigação. (Redação dada pelo Ato (N) nº 
718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

Art. 20. Não havendo prejuízo ao interesse pú-
blico, o interessado deverá ser cientificado da 
decisão de instauração do inquérito civil, obser-
vadas as disposições do artigo 8º

Art. 21. Da instauração do inquérito civil caberá 
recurso do interessado ao Conselho Superior do 
Ministério Público, nos termos deste ato norma-
tivo.

Art. 22. As representações ou comunicações 
que se refiram a fatos conexos previnem a atri-
buição do membro do Ministério Público, de-
vendo este promover, se for o caso, o aditamen-
to da portaria. 

CAPÍTULO III
DA INSTAURAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO  
DO INQUÉRITO CIVIL

Art. 23. De ofício ou mediante representação ou 
peças de informação, e sempre que necessário 
para formar seu convencimento, o membro do 
Ministério Público dotado de atribuição poderá 
determinar providências preparatórias à instau-
ração do inquérito civil.

§ 1º O expediente será autuado e registra-
do, em livro próprio, como procedimento 
preparatório, e observará o disposto no ar-
tigo 19.

§ 2º As providências referidas neste artigo 
serão tomadas no prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias e atendidas em igual prazo, poden-
do este ser prorrogado, justificadamente, 
pelo mesmo período.

§ 3º Encerrado o prazo, com ou sem aten-
dimento das providências preparatórias, o 
membro do Ministério Público poderá:

I – promover o arquivamento e, se cabível, 
expedir recomendações na forma do artigo 
113, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 
734, de 26 de novembro de 1993, encami-
nhando os autos ao Conselho Superior do 
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Ministério Público, na forma do Capítulo IV 
do Título V deste ato normativo;

II – promover a ação civil pública;

III – instaurar inquérito civil.

§ 4º Consideram-se peças de informações 
ou peças informativas as comunicações pre-
vistas nos artigos 6º e 7º da Lei nº 7.347, de 
24 de julho de 1985, se feitas por agente 
público ou se acompanhadas de documen-
tos que contenham início de prova.

§ 5º Em nenhuma hipótese o procedimento 
preparatório tramitará por prazo superior a 
60 (sessenta) dias. (Redação dada pelo Ato 
(N) nº 494-CPJ, 18/01/2007; Redação repris-
tinada pelo Ato (N) nº 495-CPJ, 22/01/2007).

CAPÍTULO IV
DO PRAZO DE CONCLUSÃO

Art. 24. O inquérito civil deverá ser concluído no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável 
quando necessário, cabendo ao órgão de execu-
ção motivar a prorrogação nos próprios autos. 

Parágrafo único: A motivação referida no 
"caput" deverá necessariamente ser prece-
dida de um relatório circunstanciado acerca 
das providências já tomadas e daquelas ain-
da em curso. (Incluído pelo Ato (N) nº 531 
– CPJ, de 11/04/2008)

CAPÍTULO V
DAS INCOMPATIBILIDADES

Art. 25. O presidente do inquérito civil, haven-
do causa suficiente, declarará, em qualquer mo-
mento, seu impedimento ou sua suspeição.

Art. 26. Em qualquer momento da tramitação 
da investigação, o interessado poderá argüir o 
impedimento ou a suspeição do presidente do 
inquérito civil.

Parágrafo único. Considera-se interessado 
aquele em face de quem pode ser proposta 
a ação civil pública.

Art. 27. A argüição de suspeição ou impedimen-
to, para ser conhecida, deve ser formulada em 
peça própria, acompanhada das razões e instru-
ída com prova do fato constitutivo do alegado.

Art. 28. Recebidas as razões e eventuais provas, 
serão elas autuadas em apartado.

Art. 29. O presidente do inquérito civil lançará 
nos autos da exceção, no prazo de 5 (cinco) dias, 
manifestação fundamentada na qual:

I – recusará a suspeição ou impedimento, 
remetendo os autos, em 3 (três) dias, ao 
Procurador-Geral de Justiça para delibera-
ção; ou

II – concordará com a alegação, remetendo 
os autos, imediatamente, ao seu substituto 
automático.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste 
artigo, o Procurador-Geral de Justiça pode-
rá, sendo relevante a fundamentação da ar-
güição de suspeição ou impedimento, sus-
pender o andamento do inquérito civil até 
pronunciamento definitivo, comunicando-
-se ao presidente.

Art. 30. Aplicam-se as disposições deste capítu-
lo, no que couber, aos procedimentos prepara-
tórios de inquérito civil, representações e peças 
de informação.

TÍTULO III 

Da Instrução

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31. A investigação dos fatos constantes da 
portaria será feita por todos os meios admitidos 
em direito e as provas colhidas serão juntadas 
aos autos em ordem cronológica e devidamente 
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numeradas em ordem crescente. (Redação dada 
pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

§ 1º Admite-se o uso de gravações, filma-
gens e registros eletrônicos dos atos do in-
quérito civil. (Redação dada pelo Ato (N) nº 
531 – CPJ, de 11/04/2008)

§ 2º Não se admitirá a juntada aos autos de 
prova obtida por meio ilícito.

Art. 32. Todas as diligências realizadas serão do-
cumentadas mediante termo ou auto circuns-
tanciado, assinado pelos participantes do ato e 
pelo presidente do inquérito civil, se presente.

§ 1º As declarações e depoimentos serão 
tomados por termo pelo membro do Mi-
nistério Público, juntando-os aos autos do 
procedimento, devidamente assinados pelo 
Promotor de Justiça, pelo investigado e seu 
advogado, se presentes, pelo depoente ou 
declarante, salvo se estes não puderem ou 
se recusarem a assinar, hipótese em que 
deverão ser colhidas assinaturas de duas 
testemunhas. (Incluído e Renumerado pelo 
Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

§2º As gravações, filmagens e registros ele-
trônicos deverão ser oportunamente tans-
critos e registrados em livro próprio. (Inclu-
ído, Renumerado e Alterado pelo Ato (N) nº 
718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

Art. 33. O presidente poderá designar servidor 
do Ministério Público para secretariar o proce-
dimento ou, na sua falta, pessoa idônea, me-
diante compromisso firmado nos autos.

Art. 34. Se no curso da instrução surgirem novos 
fatos que comportem investigação, poderá o ór-
gão do Ministério Público aditar a portaria ou, 
ainda, investigá-los em separado.

§ 1º O aditamento da portaria será anotado 
na capa dos autos.

§ 2º A instauração de novo inquérito civil 
será certificada nos autos e registrada em 
livro próprio.

Art. 35. Terão preferência as diligências que de-
vam ser feitas em procedimentos relativos a fa-
tos cuja prescrição esteja mais próxima.

Parágrafo único. Será anotada na capa dos 
autos, de forma visível, a data da prescrição. 

Art. 36. Nenhuma diligência ou ato serão reali-
zados sem determinação expressa do membro 
do Ministério Público que estiver presidindo a 
investigação.

Artigo 36-A. Os Centros de Apoio Operacional, 
órgãos auxiliares da atividade funcional do Mi-
nistério Público, que integram o Gabinete do 
Procurador-Geral de Justiça, prestarão apoio ad-
ministrativo e operacional para a realização dos 
atos do inquérito civil. (Incluído pelo Ato (N) nº 
718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

Art. 37. O presidente poderá expedir portaria 
interna em que constem os atos de mero ex-
pediente que o Oficial de Promotoria realizará 
independentemente de determinação expressa.

Parágrafo único. Não constitui ato de mero 
expediente a determinação de remessa dos 
autos para reexame do Conselho Superior 
do Ministério Público.

CAPÍTULO II
DAS NOTIFICAÇÕES

Art. 38. O presidente poderá expedir notifica-
ções, das quais deverão obrigatoriamente cons-
tar:

I – o objeto da notificação;

II – a natureza do procedimento e do fato 
investigado;

III – a data, o local e a hora em que será re-
alizado o ato;

IV – eventuais conseqüências advindas do 
não atendimento.

Art. 39. Se o descumprimento da notificação 
implicar em condução coercitiva, esta só poderá 
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ser determinada se houver prova do recebimen-
to pessoal da notificação.

Parágrafo único. Se o destinatário da notifica-
ção for agente público, considerar-se-á recebida 
a notificação se protocolada na repartição em 
que tenha exercício.

Art. 40. As notificações serão expedidas com 
antecedência razoável para a realização do ato.

Parágrafo único. Não se admite que a no-
tificação seja feita em período inferior a 24 
(vinte e quatro) horas da realização do ato.

Art. 41. Não se fará notificação, salvo em caso 
de urgência:

I – a quem estiver assistindo qualquer culto 
religioso;

II – ao cônjuge ou a qualquer parente do 
morto, consangüíneo ou afim, em linha reta 
ou na linha colateral em segundo grau, no 
dia do falecimento até o encerramento dos 
funerais.

Art. 42. Não se fará a notificação aos doentes, 
enquanto grave o seu estado, e quando se veri-
ficar que o notificando é portador de deficiência 
mental que o impossibilite de entender a natu-
reza do ato.

Parágrafo único. A gravidade da doença e a 
deficiência mental que impossibilite enten-
der a natureza do ato serão comprovadas 
por atestado médico na oportunidade da 
notificação ou em até 5 (cinco) dias úteis.

Art. 43. A notificação será encaminhada pelo 
Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 10 
(dez) dias, se tiver por destinatários o Presiden-
te da República, o Vice-Presidente da República, 
o Governador do Estado, Senadores, Deputa-
dos Federais e Estaduais, Ministros de Estado, 
Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça 
ou do Conselho Nacional do Ministério Público, 
Desembargadores, Conselheiros dos Tribunais 
de Contas do Estado ou do Município, Secretá-
rios de Estado ou Chefes de missão diplomáti-
ca de caráter permanente. (Redação dada pelo 

Ato (N) nº 531 – CPJ, de 11/04/2008; Ato (N) nº 
718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

Art. 44. O Procurador-Geral de Justiça encami-
nhará a notificação sem valorar seu conteúdo, 
mas poderá deixar de enviá-la se: (Redação dada 
pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

I – não contiver os requisitos legais, na for-
ma indicada neste ato normativo;

II – não empregar o tratamento protocolar 
devido ao destinatário.

Art. 45. A recusa de encaminhamento será co-
municada ao presidente para a retificação ne-
cessária.

Art. 46. Se a notificação tiver por destinatário 
servidor público civil ou militar, o presidente o 
requisitará ao chefe da repartição ou ao coman-
do do corpo a que servir.

CAPÍTULO III
DAS REQUISIÇÕES

Art. 47. Na instrução do inquérito civil o presi-
dente poderá requisitar informações, exames, 
perícias e documentos de autoridades federais, 
estaduais e municipais, bem como dos órgãos e 
entidades da administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios.

Art. 48. O presidente poderá, também, requisi-
tar informações e documentos a entidades pri-
vadas e, quando a lei assim o permitir, a pessoas 
físicas.

Art. 49. As requisições serão cumpridas gratui-
tamente.

Art. 50. A requisição será sempre escrita, funda-
mentada e conterá: (Redação dada pelo Ato (N) 
nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

I – a providência requisitada e a forma e o 
local da prestação;
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II – prazo razoável de atendimento;

III – as conseqüências do não atendimento.

IV – o objeto da investigação. (Incluído pelo 
Ato (N) nº 531 – CPJ, de 11/04/2008)

§ 1º Se o destinatário for agente público, 
considerar-se-á recebida a requisição se 
protocolada na repartição em que tenha 
exercício. (Renumerado pelo Ato (N) nº 
718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

§ 2º A requisição será acompanhada de có-
pia da portaria que instaurou o procedimen-
to ou indicará o endereço eletrônico oficial 
em que tal peça estará disponível para visu-
alização. (Incluído pelo Ato (N) nº 718/2011 
– CPJ, de 01/12/2011)

§ 3º A requisição será encaminhada pelo 
Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 
10 dias, se tiver por destinatário qualquer 
das autoridades indicadas no art. 43, apli-
cando-se o disposto nos arts. 44 e 45 des-
te Ato Normativo. (Incluído pelo Ato (N) nº 
718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

Art. 51. A requisição não atendida poderá ser, 
em caráter excepcional, reiterada por uma úni-
ca vez.

Art. 52. Não atendida a requisição ou sua even-
tual reiteração, o presidente adotará imedia-
tamente as providências necessárias para a 
aplicação das sanções decorrentes de lei, sem 
prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

Art. 53. O Presidente poderá valer-se de mera 
solicitação às pessoas referidas no art. 43 para 
a obtenção de informações ou providências, 
fixando prazo razoável para atendimento. (Re-
dação dada pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011) 

Parágrafo único. A solicitação não poderá 
conter advertência ou expressão que, dire-
ta ou indiretamente, caracterize requisição. 
(Redação dada pelo Ato (N) nº 718/2011 – 
CPJ, de 01/12/2011)

Art. 54. A solicitação será encaminhada dire-
tamente ao destinatário pelo presidente da 
investigação. (Redação dada pelo Ato (N) nº 
718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

Art. 55. Aplicam-se às solicitações as disposi-
ções dos artigos 49 e 50. (Redação dada pelo 
Ato (N) nº 531 – CPJ, de 11/04/2008)

Art. 56. Não atendida a solicitação ou sua even-
tual reiteração, a informação ou providência de-
verá ser requisitada, observando-se o disposto 
no art. 43 deste Ato Normativo. (Redação dada 
pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

CAPÍTULO IV
DAS INSPEÇÕES E VISTORIAS

Art. 57. O presidente poderá realizar inspeções 
necessárias à investigação do fato, lavrando-se 
auto circunstanciado.

Art. 58. O presidente poderá determinar visto-
rias, indicando os pontos que entenda devam 
ser verificados.

Art. 59. Se a vistoria for feita por servidor do 
Ministério Público, será lavrado auto circunstan-
ciado.

CAPÍTULO V
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Art. 60. Audiências públicas são reuniões or-
ganizadas e presididas pelo Ministério Público, 
abertas a qualquer do povo, para discussão de 
situações das quais decorra ou possa decorrer 
lesão a interesses difusos, coletivos e individu-
ais homogêneos.

§ 1º As audiências públicas têm por finalida-
de coletar, junto à sociedade e ao Poder Pú-
blico, elementos que embasem decisão do 
órgão do Ministério Público quanto à maté-
ria objeto da convocação.

§ 2º Os órgãos do Ministério Público podem 
realizar audiências públicas no curso de in-
quérito civil ou antes de sua instauração.
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Art. 61. As audiências públicas serão precedidas 
da expedição de edital de convocação do qual 
constará, no mínimo, a data, o horário e o lo-
cal da reunião, o objetivo e a forma de cadas-
tramento dos expositores e da participação dos 
presentes. 

Art. 62. Ao edital de convocação será dada a pu-
blicidade possível, sendo obrigatória sua publi-
cação no Diário Oficial do Estado e sua afixação 
na sede da Promotoria de Justiça, com antece-
dência mínima de 10 (dez) dias úteis.

Art. 63. Da audiência será lavrada ata circuns-
tanciada, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de 
sua realização.

§ 1º A ata e seu extrato serão encaminhados 
ao Procurador-Geral de Justiça ou a quem 
este indicar, no prazo de 5 (cinco) dias após 
sua lavratura, para fins de conhecimento, 
providências e publicação.

§ 2º A ata, por extrato, será afixada na sede 
da Promotoria de Justiça e será publicada 
no Diário Oficial do Estado.

Art. 64. Se o objeto da audiência pública con-
sistir em fato da atribuição de mais de um Pro-
motor de Justiça, o órgão do Ministério Públi-
co que teve a iniciativa do ato comunicará sua 
realização aos demais membros do Ministério 
Público, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias úteis.

Art. 65. O resultado da audiência pública não 
vinculará a atuação do órgão do Ministério Pú-
blico.

CAPÍTULO VI
DA PROVA DOCUMENTAL

Art. 66. Serão juntados aos autos os documen-
tos obtidos pelo Ministério Público e aqueles 
apresentados pelo investigado, por testemu-
nhas e por qualquer do povo.

Parágrafo único. Deverão ser certificados 
nos autos, se conhecidos, o nome e a quali-

ficação daquele que apresentar o documen-
to, bem como a data de seu recebimento na 
Promotoria de Justiça.

Art. 67. As cópias de documentos serão junta-
das aos autos independentemente de autenti-
cação, salvo se:

I – relativas à capacidade para firmar com-
promisso de ajustamento de conduta;

II – o presidente entender necessária a au-
tenticação.

Parágrafo único. Quando o documento ori-
ginal ou cópia já estiver nos autos, eventu-
ais novas cópias serão autuadas em apenso 
denominado “Cópias repetidas”, ou arqui-
vadas em pasta própria, certificando a ocor-
rência nos autos. 

Art. 68. Para facilidade de manuseio ou exame, 
poderá ser formado apenso destinado a capear 
documentos ou cópias, certificando-se tal ocor-
rência nos autos principais.

Parágrafo único. Na capa do apenso deverá 
haver menção expressa ao seu conteúdo.

Art. 69. Os documentos sigilosos serão envelo-
pados, lacrados e rubricados pelo presidente, se 
possível na presença do interessado ou respon-
sável, com vista à preservação do sigilo.

Parágrafo único. Os documentos resguar-
dados por sigilo legal deverão ser autua-
dos em apenso. (Incluído pelo Ato (N) nº 
718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

CAPÍTULO VII
DA PROVA TESTEMUNHAL

Art. 70. As testemunhas serão ouvidas na sede 
da Promotoria de Justiça, em dia e hora previa-
mente agendados.

§ 1º A critério do presidente, a testemunha 
poderá ser ouvida independentemente de 
prévio agendamento.
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§ 2º Estando a testemunha na comarca e 
não sendo possível sua presença na sede da 
Promotoria de Justiça, por doença, deficiên-
cia física ou outra causa, poderá ser ouvida 
onde se encontre, a critério do presidente.

Art. 71. As testemunhas que tenham a prerro-
gativa de ser ouvidas em data, hora e local pre-
viamente ajustados serão contatadas pelo pre-
sidente para a realização do ato, certificando-se 
nos autos.

§ 1º Não sendo possível o contato pessoal 
ou o ajuste, o presidente oficiará à testemu-
nha com sugestão de local, data e hora para 
oitiva.

§ 2º Não obtendo resposta ou se esta for 
considerada desarrazoada, o presidente co-
municará o fato ao Procurador-Geral de Jus-
tiça para as providências cabíveis.

§ 3º O Procurador-Geral de Justiça comu-
nicará ao presidente a data, hora e local 
em que o ato deva ser realizado. Se o local 
ajustado se situar fora do prédio que servir 
de sede da Promotoria de Justiça, a pedido 
do presidente poderá ser designado outro 
membro do Ministério Público para a oitiva.

CAPÍTULO VIII
DA PROVA PERICIAL 

Art. 72. As perícias serão realizadas por servido-
res do Ministério Público ou por servidores pú-
blicos da União, Estado ou Município e respecti-
vas administrações indiretas, por universidades 
públicas, por entidades de pesquisa técnica e 
científica, oficiais ou subvencionadas pelo Po-
der Público, ou por aquelas que tenham convê-
nio com a Instituição para esta finalidade.

Art. 73. Da requisição de perícia constará, obri-
gatoriamente, o ponto sobre o qual deva incidir.

Parágrafo único. Sendo conveniente, o pre-
sidente elaborará quesitos.

CAPÍTULO IX
DA OITIVA DO INVESTIGADO

Art. 74. A pessoa que, em tese, possa figurar no 
pólo passivo de eventual ação civil pública a ser 
proposta poderá ser convidada a prestar decla-
rações ou oferecer subsídios para esclarecimen-
to dos fatos, sem prejuízo da natureza inquisiti-
va do inquérito.

Art. 75. Independentemente de convite, poderá 
o investigado apresentar razões e documentos, 
que serão juntados aos autos, bem como indi-
car provas, cuja realização ficará a critério do 
presidente.

CAPÍTULO X
DAS CARTAS PRECATÓRIAS

Art. 76. Será expedida carta precatória para a 
colheita de prova em outra comarca.

§ 1º Nas comarcas contíguas e de fácil co-
municação, a expedição de carta precatória 
só será feita se assim entender o presiden-
te.

§ 2º Se a testemunha não tiver domicílio na 
comarca, sua oitiva será, obrigatoriamente, 
deprecada, salvo se comparecer espontane-
amente na sede da Promotoria de Justiça.

Art. 77. Da carta precatória constarão:

I – a indicação do Promotor de Justiça de-
precado;

II – a menção da diligência que lhe constitui 
o objeto;

III – o encerramento, com a assinatura do 
Promotor de Justiça. 

Art. 78. A carta precatória será instruída com 
cópia da portaria de instauração e demais do-
cumentos necessários à compreensão de seu 
conteúdo.

Art. 79. Em caso de urgência, a carta precatória 
poderá ser transmitida por telegrama, fac-sími-
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le, via eletrônica ou qualquer outro meio, inclu-
sive por telefone.

Parágrafo único. Se transmitida por telefo-
ne, o Promotor de Justiça deprecado man-
dará lavrar certidão da comunicação e, in-
continenti, determinará a realização do ato.

Art. 80. Independem de carta precatória as dili-
gências que devam ser realizadas pelos Centros 
de Apoio Operacional.

Art. 81. O cumprimento de carta precatória só 
pode ser recusado se não estiver revestida dos 
requisitos mencionados neste ato normativo.

§ 1º A carta precatória deverá ser cumprida 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de seu 
recebimento.

§ 2º Em caso de urgência, devidamente 
justificado, o presidente poderá fixar prazo 
menor para cumprimento.

Art. 82. A dúvida quanto à autenticidade da car-
ta precatória será dirimida pelo Promotor de 
Justiça deprecado, que só a devolverá se consta-
tada não ser autêntica.

Parágrafo único. A carta precatória terá ca-
ráter itinerante.

TÍTULO IV

Do Compromisso de Ajustamento  
de Conduta

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 83. Desde que o fato esteja devidamente 
esclarecido em qualquer fase do inquérito civil 
ou no curso de ação civil pública, o presidente 
do inquérito civil poderá tomar dos interessados 
compromisso de ajustamento para adequação 
de sua conduta às exigências legais, impondo-
-lhe o cumprimento das obrigações necessárias 
à prevenção, cessação ou reparação do dano.

§ 1º O compromisso de ajustamento de 
conduta é título executivo extrajudicial e, 
para sua plena eficácia, deverá revestir-se 
da característica de liquidez, estipulando 
obrigação certa, quanto à sua existência, e 
determinada, quanto ao seu objeto. 

§ 2º Como garantia do cumprimento da 
obrigação principal, deverão ser estipuladas 
multas cominatórias, desde que possível.

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não im-
pede o cumprimento imediato da obriga-
ção.

§ 4º A eficácia do compromisso ficará condi-
cionada à homologação da promoção de ar-
quivamento do inquérito civil pelo Conselho 
Superior do Ministério Público.

§ 5º A celebração de compromisso de ajus-
tamento de conduta não impede que outro, 
desde que mais abrangente, seja celebrado 
por quaisquer legitimados.

§ 6º A multa cominatória é exigível a partir 
do descumprimento do compromisso de 
ajustamento de conduta, independente-
mente do cumprimento da obrigação prin-
cipal.

§ 7º A qualidade de título executivo extra-
judicial do compromisso de ajustamento 
de conduta permitirá a promoção direta de 
execução por titular de direito nele ampara-
do, nos limites de seu interesse.

CAPÍTULO II
DA FORMALIZAÇÃO

Art. 84. O compromisso será formalizado pelo 
presidente, por termo nos autos, com observân-
cia das exigências legais para a celebração de 
acordos.

§ 1º O compromisso será assinado pelo ór-
gão do Ministério Público e pelo compromi-
tente, cuidando-se para que este esteja de-
vidamente qualificado e, quando for o caso, 
representado legalmente nos autos.
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§ 2º É vedada a dispensa, total ou parcial, 
das obrigações reclamadas para a efetiva 
satisfação do interesse ou direito lesado, 
devendo a convenção com o responsável 
restringir-se às condições e estipulações de 
cumprimento das obrigações.

§ 3º Do termo de compromisso consta-
rá, obrigatoriamente, a seguinte cláusula: 
“Este compromisso produzirá efeitos legais 
depois de homologado o arquivamento do 
respectivo inquérito civil pelo Conselho Su-
perior do Ministério Público.”

Art. 85. O termo de compromisso deverá ser 
elaborado em pelo menos duas vias, devida-
mente assinadas e rubricadas pelo presidente 
do inquérito civil e pelo compromitente, deven-
do a segunda via ficar arquivada em pasta pró-
pria, juntamente com cópias, autenticadas por 
Oficial de Promotoria, dos documentos com-
probatórios da qualidade e representatividade 
legal do compromitente. 

Art. 86. Após a celebração do compromisso de 
ajustamento, o presidente do inquérito civil lan-
çará nos autos promoção de arquivamento, nos 
termos do artigo 91 deste ato normativo, para 
cumprimento do disposto no artigo 112, pará-
grafo único, da Lei Complementar Estadual nº 
734, de 26 de novembro de 1993.

§ 1º Homologado o arquivamento, os autos 
do inquérito civil serão restituídos ao órgão 
do Ministério Público de origem, que pro-
videnciará a imediata notificação do com-
promitente para o cumprimento das obriga-
ções na forma e nos prazos avençados.

§ 2º O acompanhamento periódico da exe-
cução deverá ser feito nos mesmos autos, e, 
decorridos os prazos avençados, ou no seu 
termo final, será providenciada a notifica-
ção do compromitente para comprovação 
do cumprimento das obrigações assumidas, 
sem prejuízo da realização de quaisquer di-
ligências, especialmente técnicas, quando 
for o caso, a critério do presidente do in-
quérito civil.

Art. 87. Quando houver necessidade da celebra-
ção de compromisso de ajustamento com carac-

terística de ajuste preliminar, que não dispense 
o prosseguimento de diligências para uma solu-
ção definitiva ou mais completa da questão, o 
órgão do Ministério Público poderá celebrá-lo, 
justificadamente, encaminhando os autos ao 
Conselho Superior do Ministério Público para 
homologação somente do compromisso, autori-
zando o prosseguimento das investigações.

Art. 88. Havendo ação civil pública em anda-
mento, o compromisso será formalizado no pro-
cesso respectivo, para eventual homologação 
por sentença, não intervindo o Conselho Supe-
rior do Ministério Público.

CAPÍTULO III
DA NOVAÇÃO

Art. 89. Em caráter excepcional, poderá ser ce-
lebrada a novação, nos termos da lei civil, caso 
em que o presidente do inquérito civil deverá, 
justificadamente:

I – submetê-lo à homologação pelo Conse-
lho Superior do Ministério Público, na hipó-
tese de compromisso de ajustamento preli-
minar, nos termos do artigo 87;

II – promover novo arquivamento do inqué-
rito civil, na hipótese de compromisso de 
ajustamento definitivo, nos termos do arti-
go 86;

III – observar, no que couber, o disposto no 
Capítulo II deste Título.

TÍTULO V

Do Encerramento 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 90. O inquérito civil será encerrado, depois 
de esgotadas todas as diligências a que se desti-
nava, mediante:

I – propositura de ação civil pública;
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II – arquivamento.

Parágrafo único. A celebração de compro-
misso de ajustamento implicará o arqui-
vamento do inquérito civil apenas para os 
fins do artigo 112, parágrafo único, da Lei 
Complementar Estadual nº 734, de 26 de 
novembro de 1993, mas não no seu encer-
ramento definitivo até que seja comprova-
do o cumprimento de todas as obrigações 
pactuadas.

Art. 91. O encerramento do inquérito civil, em 
quaisquer das hipóteses referidas no artigo an-
terior, não constitui ato de mero expediente, e 
deverá ser celebrado sempre de forma funda-
mentada.

Art. 92. Quando a ação civil pública não abran-
ger todos os fatos e pessoas mencionadas na 
portaria inicial do inquérito civil, será promovi-
do, em decisão fundamentada, o arquivamento 
em relação a eles, enviando-se cópia dos autos 
ao Conselho Superior do Ministério Público para 
o reexame necessário, no prazo de 3 (três) dias.

CAPÍTULO II
DA PROPOSITURA DA  
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Art. 93. Os autos principais do inquérito civil 
instruirão a ação civil pública.

§ 1º No órgão do Ministério Público será 
mantida cópia da petição inicial da ação civil 
pública e, a critério do presidente, das prin-
cipais peças dos autos do inquérito civil.

§ 2º Os apensos relativos às cópias repeti-
das de documentos, referidos no parágrafo 
único do artigo 67, deverão permanecer no 
arquivo do órgão do Ministério Público.

CAPÍTULO III
DAS RECOMENDAÇÕES 

Art. 94. No exercício da tutela dos interesses di-
fusos, coletivos e individuais homogêneos, po-

derá o presidente do inquérito civil, nos termos 
do artigo 113 da Lei Complementar Estadual nº 
734, de 26 de novembro de 1993, expedir reco-
mendações e notificações aos órgãos ou entida-
des referidas no inciso VII do artigo 103 dessa 
lei.

Art. 95. O presidente do inquérito civil poderá 
recomendar aos órgãos ou entidades compe-
tentes a adoção de medidas destinadas à efetivi-
dade dos direitos assegurados nas Constituições 
Federal e Estadual, bem como para que sejam 
tomadas, em prazo razoável, as providências le-
gais, no âmbito de seu poder de polícia, a fim de 
assegurar o respeito a interesses sociais e indivi-
duais indisponíveis, tratados coletivamente.

Art. 96. O órgão do Ministério Público, com ou 
sem a realização de audiências públicas, tam-
bém poderá expedir recomendações aos órgãos 
ou entidades competentes, sugerindo a edição 
de normas, a alteração da legislação em vigor 
ou a adoção de medidas destinadas à efetivida-
de dos direitos assegurados nas Constituições 
Federal e Estadual, ou prevenção ou controle de 
irregularidades.

Art. 97. Expedida a recomendação ou a notifica-
ção, aguardar-se-á prazo razoável para resposta 
da autoridade sobre a sua adoção ou não.

Parágrafo único. Será requisitada ao des-
tinatário da recomendação sua divulgação 
adequada e imediata, bem como resposta 
escrita.

Art. 98. Atendida a notificação ou obtida a satis-
fação da representação, da reclamação ou das 
queixas referidas no artigo 17, e não havendo 
outra providência a tomar, será o inquérito civil 
encerrado na forma do artigo 92, inciso II, de-
vendo ser encaminhados os autos do inquérito 
civil ao Conselho Superior do Ministério Público, 
para controle de eventual arquivamento implí-
cito.

§ 1º Na hipótese de desatendimento à no-
tificação, o Ministério Público, se for o caso, 
deverá promover a ação civil competente, 
sem prejuízo de outras providências que en-
tender cabíveis.
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§ 2º Na hipótese em que tiver sido expedida 
apenas recomendação, o inquérito civil será 
encerrado nos termos do artigo 90, após a 
comprovação nos autos do cumprimento 
do disposto no parágrafo único do artigo 97.

CAPÍTULO IV
DO ARQUIVAMENTO 

Art. 99. O inquérito civil será arquivado de for-
ma fundamentada: (Redação dada pelo Ato (N) 
nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

I – diante da inexistência de fundamento 
para a propositura da ação civil pública ou 
para as medidas previstas no capítulo ante-
rior, depois de esgotadas todas as diligên-
cias;

II – na hipótese de a ação civil pública ou as 
recomendações expedidas não abrangerem 
todos os fatos referidos na portaria de ins-
tauração do inquérito civil;

III – quando celebrado compromisso de 
ajustamento definitivo.

Parágrafo único. Se a investigação versar 
sobre mais de um fato e a ação civil pública 
proposta referir-se apenas a um ou alguns 
deles, os demais fatos deverão ser objeto 
de promoção de arquivamento, observan-
do-se, no que couber, o disposto no Ca-
pítulo IV do Título V deste Ato Normativo. 
(Incluído pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011)

Artigo 100. Sob pena de falta grave, os autos 
principais, com a promoção de arquivamento, 
deverão ser remetidos no prazo de 3 (três) dias 
contados da data da promoção, mediante com-
provante, ao Conselho Superior do Ministério 
Público.

§ 1º A promoção de arquivamento será sub-
metida, na forma do regimento interno, a 
exame e deliberação do Conselho Superior 
do Ministério Público em sessão pública, 
salvo se houver sigilo, que poderá: (Reda-

ção dada pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011)

I – homologá-la;

II – determinar o ajuizamento da ação civil 
pública;

III – determinar a instauração de inquérito 
civil, quando se tratar de peças de informa-
ção, e ainda não haja base para propositura 
de ação;

IV – determinar a conversão do julgamento 
em diligência, com o prosseguimento no in-
quérito civil já instaurado, indicando de for-
ma expressa as diligências necessárias.

§ 2º Até a sessão do Conselho Superior do 
Ministério Público que apreciará a promo-
ção de arquivamento, as pessoas colegiti-
madas poderão apresentar razões escritas 
ou documentos, que serão juntados aos au-
tos do procedimento investigatório. (Incluí-
do e renumerado pelo Ato (N) nº 718/2011 
– CPJ, de 01/12/2011)

§ 3º Se o Conselho Superior do Ministério 
Público deixar de homologar a promoção 
de arquivamento, comunicará o fato, desde 
logo, ao Procurador-Geral de Justiça, para 
a designação de outro órgão do Ministério 
Público para o ajuizamento da ação ou o 
prosseguimento das investigações. (Renu-
merado pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011)

§ 4º A designação, salvo motivo justificado, 
deverá recair no substituto automático do 
membro impedido ou, na impossibilidade 
de fazê-lo, sobre membro do Ministério Pú-
blico com atribuição para, em tese, oficiar 
no caso, segundo as regras ordinárias de 
distribuição de serviço. (Renumerado pelo 
Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

§ 5º Na hipótese de não homologação do 
arquivamento proposto pelo Procurador-
-Geral de Justiça, os autos serão remetidos 
ao seu substituto legal. (Renumerado pelo 
Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)
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§ 6º Não ocorrendo a remessa no prazo pre-
visto no “caput” deste artigo, o Conselho 
Superior do Ministério Público, de ofício ou 
a pedido de qualquer interessado, requisi-
tará os autos do inquérito civil ou das peças 
de informação, para exame e deliberação. 
(Renumerado pelo Ato (N) nº 718/2011 – 
CPJ, de 01/12/2011)

Art. 101. Convertido o julgamento em diligên-
cia, reabre-se ao Promotor de Justiça que tinha 
promovido o arquivamento do inquérito civil ou 
das peças de informação a oportunidade de rea-
preciar o caso, podendo manter sua posição fa-
vorável ao arquivamento ou propor a ação civil 
pública, como lhe pareça mais adequado. Neste 
último caso, será desnecessária a remessa dos 
autos ao Conselho Superior, bastando comuni-
car, por ofício, o ajuizamento da ação.

Art. 102. Na hipótese prevista na primeira parte 
do inciso II do artigo 99, o controle do arquiva-
mento será exercido pelo Conselho Superior do 
Ministério Público, na forma de seu regimento 
interno, atendidas pelo órgão do Ministério Pú-
blico as prescrições do artigo 90.

Art. 103. Na hipótese referida no inciso III do 
artigo 99, o controle do arquivamento será 
exercido pelo Conselho Superior do Ministério 
Público, na forma de seu regimento interno, 
atendidas pelo órgão do Ministério Público as 
prescrições dos artigos 86 e 90.

CAPÍTULO V
DO DESARQUIVAMENTO 

Art. 104. Depois de homologada, pelo Conselho 
Superior do Ministério Público, a promoção de 
arquivamento do inquérito civil, o órgão do Mi-
nistério Público poderá proceder a novas inves-
tigações se de outras provas ou fatos conexos ti-
ver notícia, bem como se surgirem novos dados 
técnicos ou jurídicos.

Art. 105. O desarquivamento de inquérito civil 
deverá ser feito por decisão na qual seja indi-
cado o fundamento de fato ou de direito que 

determinar o início de novas investigações, co-
municando-se o fato ao Centro de Apoio Opera-
cional respectivo.

§ 1º O desarquivamento do inquérito civil, 
diante de novas provas ou para investigar 
fato novo relevante, poderá ocorrer no pra-
zo máximo de 6 (seis) meses após o arqui-
vamento. Decorrido o prazo, será instau-
rado novo inquérito civil, sem prejuízo das 
provas já colhidas. (Incluído pelo Ato (N) nº 
718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

§ 2º Em qualquer das situações previstas 
no parágrafo anterior, a atribuição será do 
órgão do Ministério Público que promo-
veu o arquivamento do inquérito civil. (In-
cluído pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011)

TÍTULO VI

Da Publicidade na Tramitação

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 106. A publicidade na tramitação do inqué-
rito civil será feita, nos termos do § 2º do artigo 
104 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 
26 de novembro de 1993, mediante a publica-
ção de relatórios pelos Centros de Apoio Ope-
racional.

Parágrafo único. Os relatórios conterão:

I – as portarias de inquéritos civis ou proce-
dimentos preparatórios instaurados;

II – os arquivamentos;

III – as ações civis públicas ajuizadas, com 
menção dos números dos registros e das va-
ras para as quais foram distribuídas;

IV – os requisitos previstos no inciso II do ar-
tigo 8º deste ato normativo. 
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Art. 107. Os relatórios serão publicados em, no 
máximo, 5 (cinco) dias contados do recebimen-
to da comunicação.

Art. 108. A publicidade na tramitação dos in-
quéritos civis, procedimentos preparatórios e 
representações no Conselho Superior do Minis-
tério Público serão feitos na forma prevista em 
seu regimento interno.

Art. 109. A publicidade por qualquer dos meios 
previstos neste título observará o disposto no § 
6º do artigo 8º

CAPÍTULO II
DAS CERTIDÕES E INFORMAÇÕES

Art. 110. As certidões serão expedidas em, no 
máximo, 15 (quinze) dias, contados de seu re-
querimento, nos termos do inciso I do § 2º do 
artigo 8º

Art. 111. O pedido de certidão deverá ser escri-
to e será juntado aos autos do inquérito civil, se 
relativo a fato objeto de procedimento.

Parágrafo único. Admite-se que o pedido 
seja reduzido por termo pela secretaria do 
órgão do Ministério Público.

Art. 112. Será juntada aos autos cópia da certi-
dão expedida.

Art. 113. Se a certidão tiver por objeto registro 
do órgão do Ministério Público, o pedido será 
arquivado em pasta própria, acompanhado de 
cópia da certidão.

Art. 114. As informações serão prestadas:

I – verbalmente, aos interessados que com-
pareçam na sede do órgão de execução;

II – pela entrega de cópias requeridas, após 
o pagamento dos emolumentos, nos ter-
mos do inciso II do § 2º do artigo 8º

Art. 114-A. Os requerimentos de expedição de 
certidão e de extração de cópias sobre os fatos 
investigados deverão ser fundamentados, com 

esclarecimentos quanto aos fins e razões do 
pedido, nos termos da Lei nº 9.051/95, e serão 
cumpridos após deferimento do presidente da 
investigação. (Incluído pelo Ato (N) nº 718 – CPJ, 
de 01/12/2011)

CAPÍTULO III
DO EXAME E DA VISTA DOS AUTOS 

Art. 115. O pedido de exame dos autos na se-
cretaria do órgão do Ministério Público poderá 
ser formulado por qualquer pessoa, verbalmen-
te ou por escrito. (Redação dada pelo Ato (N) nº 
718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

Parágrafo único. Se escrito, o seu deferi-
mento será comunicado ao requerente, la-
vrando-se certidão nos autos.

Art. 116. O pedido de vista dos autos, mediante 
requerimento fundamentado, poderá ser fei-
to pelo interessado ou procurador legalmente 
constituído, dependendo de deferimento total 
ou parcial do presidente do inquérito civil, fican-
do vedada a retirada dos autos da secretaria. 
(Redação dada pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, 
de 01/12/2011)

Art. 117. Ressalvadas as hipóteses de sigilo, po-
derá ser deferida a extração de cópias, sempre 
às expensas do interessado, observando-se as 
devidas cautelas quanto ao deslocamento e à 
posse dos autos.

TÍTULO VII

Dos Recursos

CAPÍTULO I
DO RECURSO CONTRA 
O INDEFERIMENTO DE 

REPRESENTAÇÃO
Art. 118. Da decisão do órgão do Ministério 
Público que indeferir, fundamentadamente, a 
representação para a instauração do inquérito 
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civil, caberá recurso ao Conselho Superior do 
Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data da juntada aos autos do com-
provante da ciência dada ao representante.

§ 1º Se não houver comprovante da entrega 
da notificação, o prazo será contado da data 
da ciência inequívoca do representante.

§ 2º O recurso deverá vir acompanhado das 
respectivas razões, sob pena de não rece-
bimento, e será interposto perante o órgão 
do Ministério Público oficiante. (Redação 
dada pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011)

§ 3º O dia e a hora da entrega do recurso 
e das respectivas razões deverão ser certi-
ficados nos autos, entregando-se recibo ao 
recorrente. (Redação dada pelo Ato (N) nº 
718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

§ 4º O recurso será juntado aos autos, dele 
se fazendo anotação no livro próprio.

Art. 119. Do indeferimento da representação 
para instauração de inquérito civil, deverá ser 
dada ciência ao representante, juntando-se aos 
autos o respectivo comprovante, se houver.

§ 1º Da decisão de indeferimento deverá 
constar que o representante poderá recor-
rer ao Conselho Superior do Ministério Pú-
blico no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º Se a ciência for dada mediante notifica-
ção, nela deverão constar os mesmos requi-
sitos previstos no artigo anterior.

Art. 120. O Promotor de Justiça ou o Procura-
dor-Geral de Justiça, na condição de presiden-
te do inquérito civil, no prazo de 5 (cinco) dias, 
poderá reconsiderar a decisão recorrida. (Re-
dação dada pelo Ato (N) nº 718/2011 – CPJ, de 
01/12/2011)

Parágrafo único. Mantida a decisão, de for-
ma fundamentada, os autos serão encami-
nhados, no prazo de 3 (três) dias, ao Con-
selho Superior do Ministério Público, com 
despacho fundamentado.

CAPÍTULO II
DO RECURSO CONTRA A 

INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL

Art. 121. Da instauração do inquérito civil cabe-
rá recurso do interessado, com efeito suspensi-
vo, ao Conselho Superior do Ministério Público.

§ 1º Considera-se interessado aquele em 
face de quem poderá ser ajuizada a ação ci-
vil pública.

§ 2º Deverá ser juntada aos autos cópia da 
publicação da instauração do inquérito civil, 
prevista no inciso I do artigo 8º

§ 3º O prazo para a interposição do recurso 
será de 5 (cinco) dias, contados da juntada 
da cópia da publicação mencionada no pa-
rágrafo anterior ou da data da ciência, pelo 
interessado, da instauração do inquérito ci-
vil, valendo o evento que acontecer primei-
ramente.

Art. 122. O recurso deverá ser acompanhado 
das respectivas razões, sob pena de indeferi-
mento, e será interposto perante o órgão do Mi-
nistério Público oficiante.

§ 1º O recurso e as respectivas razões serão 
juntados aos autos, dele se fazendo registro 
em livro próprio.

§ 2º Serão certificados nos autos o dia e a 
hora da entrega do recurso e das respecti-
vas razões, dando-se recibo ao recorrente.

Art. 123. O presidente do inquérito civil, no pra-
zo de 5 (cinco) dias, lançará nos autos do pro-
cedimento manifestação de sustentação do ato 
impugnado. 

Art. 124. O presidente do inquérito civil não po-
derá negar seguimento ao recurso, ainda que 
intempestivo.

Art. 125. O recurso subirá nos próprios autos 
do inquérito civil, que deverão ser remetidos ao 
Conselho Superior do Ministério Público no pra-
zo de 3 (três) dias.
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TÍTULO VIII

Disposições Finais

CAPÍTULO I
DOS REGISTROS, DAS ANOTAÇÕES E 

DAS COMUNICAÇÕES

Art. 126. Os órgãos do Ministério Público que 
tenham por atribuição a instauração de inqué-
rito civil manterão os livros e as pastas necessá-
rios aos registros e às anotações previstos neste 
ato normativo, na forma estabelecida pela Cor-
regedoria-Geral do Ministério Público.

Art. 127. Serão encaminhadas, por meio eletrô-
nico, ao Centro de Apoio Operacional respecti-
vo, dentre outras especificadas em Ato próprio, 
as seguintes peças: (Redação dada pelo Ato (N) 
nº 718/2011 – CPJ, de 01/12/2011)

I – das portarias de instauração de inquérito 
civil ou de procedimento preparatório deste 
último;

II – das representações e eventuais decisões 
de indeferimento;

III – de promoções de arquivamento;

IV – de petições iniciais de ação civil públi-
ca, com a indicação do número que tomou 
o feito e a vara a que foi distribuído;

V – das medidas tomadas na forma do ar-
tigo 113 da Lei Complementar Estadual nº 
734, de 26 de novembro de 1993;

VI – de recomendações;

VII – de reabertura de inquérito civil;

VIII – de sentenças;

IX – de recursos, ainda que não se refiram à 
decisão final da causa;

X – de termos de compromisso de ajusta-
mento de conduta, mesmo que lavrados no 
curso de ação judicial;

XI – de trânsito em julgado de sentença fi-
nal, quando ocorrer em primeiro grau de 
jurisdição;

XII – de certidão de cumprimento integral 
de compromisso de ajustamento de 
conduta ou de decisão judicial.

CAPÍTULO II
DA VIGÊNCIA

Art. 128. Este ato normativo entrará em vigor 
em 30 (trinta) dias a contar da data de sua pu-
blicação.

Art. 129. Ficam revogados as demais disposi-
ções em contrário, em especial:

I – o Ato Normativo nº 52-PGJ/CSMP/CGMP, 
de 16 de julho de 1992;

II – o Ato Normativo nº 19-CPJ, de 25 de fe-
vereiro de 1994, com a redação dada pelo 
Ato Normativo nº 5 -CPJ, de 23 de março de 
1995; e

III – o Ato Normativo nº 13-CPJ-CSMP, de 2 
de dezembro de 1993.

São Paulo, 5 de outubro de 2006.
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Procurador-Geral de Justiça e

Presidente do Colégio de Procuradores de Jus-
tiça
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